
hirdetett „Millennium-ünnepség" fő jelképe továbbra is a Szent Imre által adományozott Szent István-i 
kettős kereszt volt. 

A helyet tisztelő és szerető magyarok és lengyelek nagy örömére Szent Imrének a jeles évforduló 
ünneplése óta immár külön oltára is van a kolostor templomában, melyet Andrzej Dziega sandomierzi 
megyés püspök alapító okirata alapján, az ünnepi szertartásokra a Szentkereszt hegyre érkező Erdő Pé-
ter bíboros szentelt fel. Az újonnan felszentelt Szent Imre oltárt Sandomierz püspöke Andrzej Dziega. 
örökre „magyar oltárrá'' nyilvánította, alapító okiratában kihangsúlyozva, hogy „a hely minden korban 
legyen a magyar zarándokok és búcsújárók kegyhelye" is. 

Az ünnepségen a budapesti Szent Imre plébánia szervezésében magyar zarándokok többszáz fős 
csoportja is jelen volt. Egy autóbusszal felvidéki magyarok is érkeztek, a Magyarok Világszövetsége ál-
tal delegált zarándokcsoportot pedig Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke vezette. 

A szent hegy alatt található „katyni" hármas kereszttől indulva a magyar csoport a „királyok útján" 
keresztutat járva, gyalog zarándokolt fel a hegyre. A magyar zarándokok nagyszámú lengyel hívővel 
együtt imádkoztak Magyarország és Közép-Európa lelki megújulásáért. Az ünnepi istentiszteletre, 
Brückner Ákos ciszter atya. a Szent Imre templom plébánosa elhozta temploma féltve őrzött Szent Imre 
ereklyéjét is. Imre herceg. így ezer év után. magyar kíséretével együtt, újra „felment" a hegyre. A főün-
nepség így a díszoltáron elhelyezett Szent Kereszt ereklye és a Szent Imre ereklye misztikus jelenlét-
ében zajlott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros volt. aki homíliájában többek között 
elmondta: „a kolostor történelmi öröksége, valamint Szent Imre életműve a magyar és lengyel nemzetet 
a hitben is erős közösséggé kovácsolta össze. Ez a hit tartott meg minket testvérként ezer éven keresz-
tül". Végül a lengyel és a magyar nemzetet is Isten és Szent Imre oltalmába ajánlotta. Az eseményt a 
Pannónia Sacra Általános Iskola kórusa és a Monterverdi kórus emlékezetes szereplései tették még 
fennköltebbé. Az eseményre lengyel zeneszerzők és művészek külön misét, „Missa Sandomierienzis" 
komponáltak, amit a helyszínen ünnepélyesen be is mutattak. Az istentisztelet befejeztével felolvasták 
JózefGlemp bíboros-érsek, Lech Kaczytíski köztársasági elnök, Kazimierz Marcinkiewicz miniszterel-
nök és Marek Jurek Szejm-elnöknek ez alakalomból íródott köszöntő levelét. A lengyel nemzet vezetői 
a Szentkereszt hegyi kolostor 1000 éves fennállásának jelentősége mellett meleg szavakkal méltatták a 
lengyeleket és magyarokat összekötő ezeréves barátságot, valamint a magyar és lengyel katolikus egy-
ház több évszázados kapcsolatát is. 

A rendezvény szinte minden mozzanata, éppúgy, mint e csodálatos helyszín bensőséges légköre a 
kegyhely történelmi jelentőségéről, s ezzel együtt a magyar-lengyel kapcsolatok ezer éves történetéről 
szólt. A kolostort a történelem során tartárok, svédek, oroszok, németek, nácik és bolsevikok egyaránt 
feldúlták, s el akarták pusztítani, mégis túlélt mindent. Ez a tény már önmagában is csoda. A kolostor-
ban ezer éven keresztül őrzött Szent Kereszt ereklye viszont őrizte az itt lakók máig kitartó hitét és 
megmaradását. 

A jelenleg az oblátus misszós atyák által gondozott szent hely várja az egyéni és csoportos magyar 
zarándokokat. Érdemes felkeresni, sőt most, a Szent Imre emlékévben fel kell kerekedni mindenkinek, 
mert a csodálatosan szép természeti környezetben, a Szentkereszt hegység szívébe ágyazottan találkoz-
hatunk dicső múltunk és a lengyel-magyar barátság hosszú évszázados történelme egyik legősibb feje-
zetével. 

Molnár Imre 

A pápai kollégium két oszlopa: 
Bocsor István és Tarczy Lajos 

Pápa évszázadok óta jelentős szerepet játszik Észak-Dunántúl kulturális életében. A város szellemi-
ségének alakulásában meghatározó volt, és ma is az a Református Kollégium, mely főként tanári gárdá-
ján és annak intellektuális befolyásán keresztül gyakorolt nagy hatást. A számos kiváló pedagógus kö-
zül 2007-ben Bocsor Istvánra és Tarczy Lajosra emlékezünk, hiszen mindketten 200 évvel ezelőtt, 
1807-ben születtek. 
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A reformkor idején a két jeles tanár híre eljutott egy Petrovics Sándor nevű diákhoz is, aki naplójába 
a kővetkező bejegyzést tette: „ Van egy város a Bakony aljában s abban egy collegium, ahol fiatal, vilá-
gi tanárok lobogtatják a felvilágosodás szövétnekét. Az egyik tanár azt tanítja, hogy a kor filozófiája 
szerint az abszolútumnál egyéb való nincsen. A másik a történelemben a világszellem megvalósulását 
keresi, s a francia forradalom dicsőségéről, jogosultságáról beszél. Szóval ott hirdetik, mégpedig ma-
gyarul, a haladás és az aranyszabadság igéit. " így került Pápára Petrovics Sándor, aki a pápai kollégi-
umban írta le először a „Petőfi'' nevet. (Bocsor őt nem tanította, de az egy évfolyammal feljebb járó Jó-
kait igen.) Tarczy Lajosról elragadtatással nyilatkozott, hiszen Pápára kerülvén Tarczy állt a fiatal Pető-
fi mellé, akinek ..mindent köszönhetett". Pártfogásával állást, azaz pénzügyi támogatást, valamint étke-
zést és ruhát szerzett neki. Mindig hálával emlékezett rá. 

Bocsor István 
Bocsor István 1807. október 18-án született Enyingen. Veszprém megyében, jómódú református 

jobbágvcsaládban. Gimnáziumi és főiskolai tanulmányait 1819-1832 között végezte a pápai kollégi-
umban. Mindvégig kitűnő tanuló volt és az iskolai tanulmányok mellett zenével és a nyugati nyelvek el-
sajátításával is foglalkozott. A latinon kívül megtanult németül, franciául és később angolul is. 24 éves 
korától segédtanárként működött iskolájában (számtant, földrajzot, görög nyelvet és zenét tanított), 
ugyanekkor a könyvtárosi és az ifjúsági szeniori tisztséggel is megbízták. 1835-ben az esztétika, a fran-
cia nyelv és a neveléstan rendes tanárává választották, ám tanszékének elfoglalása előtt - régi reformá-
tus hagyományt követve - külföldi tanulmányútra indult. Először a bécsi, majd a berlini egyetemre 
ment. Mivel Franciaországnak és a francia nyelvnek nagy szerelmese volt. szeretett volna oda is eljutni, 
ez azonban nem sikerült neki. Kétévi külföldi tartózkodás után 1837-ben tért vissza Pápára: itt azonban 
a korábban felajánlott tanszékek helyett a történelem tanárává választották meg, mivel Edelényi Sán-
dor, aki addig a tárgyat oktatta, eltávozott. Az ifjú tanár már tanszékének átvételekor nagy feltűnést kel-
tett, mivel székfoglaló beszédét latin helyett magyarul tartotta meg. és nem egy elméleti kérdésről, ha-
nem a nép neveléséről értekezett. A nép szeretete és felemelésének vágya minden bizonnyal összefügg 
jobbágy származásával is. Történelemtanári hivatásáról egy másik megnyilatkozásában így beszél:,, En 
a múltnak tanára vagyok, de nem a múltnak akarom önöket nevelni, hanem a jövőnek. Ha kezem alul ki-
lépnek, férfiak és ennek a hazának polgárai lesznek. Ez a haza az, aminek én önöket ernyedetlen táma-
szául akarom nevelni. " Nagyszerű tanári karban foglalhatott helyet: az akadémiai oktatásban kollégája 
és társa volt Tarczy Lajos, a neves természettudós és Stettner Zádor György, a kor egyik nagy jogászko-
ponyája. 1845-ben Bocsor maga is letette az ügyvédi vizsgát, és a pápai jogakadémián tanított. 
1882-ben, 50 éves tanári jubileumán nemcsak a kollégium diákjai és tanárai, hanem az egész város kö-
szöntötte a köztiszteletben álló pedagógust. 1885. június 3-án halt meg, sírja, melyet a kollégium mai 
diákjai minden március 15-én megkoszorúznak, a pápai Alsóvárosi temetőben található. 

Bocsor a reformkor egyik legtudatosabb, legképzettebb és valószínűleg a legmélyebb nevelői hatás-
sal tanító történelemtanára volt. Arra törekedett, hogy a fentebbi idézetnek megfelelően a rábízott fia-
talságot Magyarország „ernyedetlen támaszaivá" nevelje. Valamennyi általa előadott tantárgy anyagá-
val - az egyetemes és magyar történelemmel, a Európa és Magyarország korabeli rajzával, a jog- és ne-
veléstudománnyal és a francia nyelvvel - ezt a nevelési eszményt követte. 

Bocsor és a hegeli történetfilozófia 
Bocsor abban a vonatkozásban is úttörőnek számított, hogy történelemtanításában fokozatosan be-

vezette a hegeli történetfilozófia elemeit. Ennek lényege, hogy Hegel a francia forradalmat a modern-
kori fejlődés csúcspontjának tekintette, a forradalomban az emberi ész megdicsőülését vélte felismerni. 
A történelemben az emberi haladás történetét látta, amelyben egyre egyértelműbben bontakozik ki az 
ésszerűség, a józan ész, amely kormányozza a világot. Szerinte a történelem nem más, mint az emberi 
ész haladása. Magyarországon Bocsor volt az első. aki 1841 -tői e történetfilozófia elemeit a maga taná-
ri gyakorlatában alkalmazta. Annak ellenére megtette ezt, hogy tanársága kezdetén már folyt a vita ar-
ról, hogy Hegel filozófiája voltaképpen ateista-e vagy sem. Sőt annak ellenére tanította ezt a pápai főis-
kolán, hogy néhány évvel korábban tanártársát, Tarczy Lajost az egyházkerület eltiltotta a filozófia ok-
tatásától, mivel Tarczy nyíltan a német hegeliánusok baloldali, azaz ateista szárnya mellett foglalt ál-
lást. (Egyáltalán nem lehet kizárni, hogy Bocsort maga Tarczy ismertette meg a hegeli történetfilozófia 
mélységeivel...) Mindenesetre Bocsor előadásaiban - melyek általa vagy diákjai által készült kéziratos 
másolatokban fönnmaradtak - világosan körvonalazódnak azok az eszmék, amelyek a hegeli gondola-
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Tarczy Lajos 

tot jellemzik: racionalizmus, antiklerikalizmus. zsarnokgyűlölet, felvilágosult szabadságeszme, a fran-
cia forradalom szükségszerűsége. 

Az első népképviseleti országgyűlés tagjaként 
Bocsor nevelésének, haladó szellemű előadásainak fontos szerepük volt abban, hogy 1848-ban a 

kollégium diáksága oly nagy lelkesedéssel csatlakozott a forradalomhoz. Amikor a hadba induló diáko-
kat búcsúztatta, így buzdította őket: „ Önök a hazáért harcolni indulnak, s ha Önök nem azt tennék, amit 
tesznek, mint kárbaveszett munkát, széttépném irataimat, s darabokra törve katedrám, mint tanár mű-
ködésem hitvány emlékét, irataimmal együtt elhamvasztanám. " Rövid ideig maga is politikai tisztséget 
vállalt mint az enyingi választókerület országgyűlési képviselője: 1848. június 21-én szülőfaluja, 
Enying és a Mezőföld egyhangúlag választotta meg. A július 12-én megnyílott országgyűlésen a 415 
képviselő között tehát ő is helyet foglalt. Felszólalt a népiskolai törvény vitájában (augusztus 3-án), 
szavazott az újoncozás és az úrbéri kárpótlás kapcsán. 1849. januárjában, amikor az országgyűlés Deb-
recenbe tette át székhelyét, Bocsor meghűlésben szenvedett, ezért nem tudta követni a törvényhozást az 
alföldi városba. A nagy hideg és a közlekedési nehézségek dacára Kecskemétre költözött, de tovább-
utazni már nem tudott. Az országgyűlésben 1849. január 26-án ismertették levelét, amelyben betegsé-
gére hivatkozva lemondott mandátumáról és hazatért. A szabadságharc leverése után azért nem vált a 
megtorlások áldozatává, mert sikerült igazolnia, hogy a forradalmi megmozdulásokban nem vett részt, 
képviselői napidíját csak 1848. december 31-éig vette fel. 48-as szerepét, elkötelezettségét, a szabad-
ságeszményekhez való rendíthetetlen tanári ragaszkodását Kozma Andor egy századdal később énekel-
te meg a sokat idézett „A carthagói harangok" című költeményében. 
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Tarczy Lajos 
A pápai kollégium másik kiemelkedő tanáregyénisége, Tarczy Lajos 1807. december 6-án született a 

felvidéki Heténvben (Komárom vármegye). Nevelését szülei a helybeli református lelkészre bízták, 
majd a révkomáromi gimnázium diákja lett. A gimnázium elvégzése után a pápai kollégiumba került, 
ahol bölcsészeti és teológiai tanulmányokat folytatott. Tanárai korán felismerték kiemelkedő szellemi 
képességeit, így 1829-1830-ban már segédtanárként működött, a következő évben pedig főiskolai sze-
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niorrá választották. 183 l-ben beiratkozott a bécsi egyetemre, ahol behatóan tanulmányozta a fizikát és 
a matematikát. Mándi Márton István halála (1831) után megválasztották a pápai főiskola „physica és 
bölcselettan" tanárává. Katedráját azonban még nem foglalta el: németországi körútra indult, ahol meg-
látogatta a berlini, göttingeni, marburgi és würzburgi egyetemeket. 1833-ban iktatták be hivatalába. Az 
új, hegeliánus filozófia hirdetöjeként szembekerült az egyházkerület vezetőivel és a tanári kar nagy ré-
szével. Megrovásként 1839-től kezdve nem taníthatta a filozófiát, így a matematika, fizika, természet-
rajz, vegytan (kémia), geológia és gazdaságtan tanára lett. 1838-ban a Magyar Tudós Társaság levele-
ző, 1840-ben rendes tagjává választották. (Toldy Ferenc, az Akadémia titkára ajánlotta a Természettu-
dományi Osztályba Tarczyt: „ Egyetlen physica tanítója a hazában, ki tudományát magyarul dolgozta 
ki" - érvelt Toldy.) Jelentős szerepet játszott a Főiskolai Nyomda megalapításában (1838), amely aztán 
sorra adta ki munkáit (Népszerű égrajz, 1838; Természettan, 1838; A német nyelvtan paradigmái, 
1838; Elemi ösmeretek a természettudományból. 1839; Természetrajz elemei, 1839; Tiszta mértan ele-
mei, 1841; Népszerű természettan, 1843; Természettan elemei, 1844; Kis természettan, 1844; Földtan, 
1844; Gazdasági géptan. 1864.) Legjelentősebb műve az Akadémia által 200 arannyal jutalmazott 
„Természettan", mely több kiadást is megért. Tarczy Lajos alapította meg -ben a Képzőtársaságot, a vá-
ros egyik legjelentősebb szellemi központját, amelynek első elnöke is lett, és ami 110 évig, a kollégium 
állt fenn. Megalakulásakor tagja lett . és . 1848/49-ben nem vállalt olyan közéleti szerepet, mint 
Bocsor. de a pápai nemzetőrök lajstromában az. ő neve is megtalálható. 1880-ban, félszázados tanári ju-
bileuma alkalmából Ferenc József a „királyi tanácsos" címmel tüntette ki. A bécsi kórházban halt meg 
1881. március 20-án. Sírja a pápai Alsóvárosi temetőben található. 

Tarczy pedagógiája 
Tarczy pedagógia felfogását jól tükrözi élete vége felé írt „Középtanodáink" című értekezése. Ebből 

megismerhetjük az 1850. év előtti állapotokat. A középiskola feladata - írja Tarczy - . hogy „ /. mint ön-
célú intézmény a növendéknek általános képzettséget adjon a tudomány világából, 2. ...hogy az egye-
temre lépő ifjú ez ismeretek alapján a szaktudományok akármelyikét sikerrel tanulhassa, sőt azokat 
egész mélységükben sajátjává tenni bírja. " Kell. hogy a diák ismereteit nyelvtanilag helyesen, továbbá 
„emelkedetten, ékesen és szabatosan" is ki tudja fejezni. Ehhez pedig gyakorlat, sok gyakorlat kell. De 
„ hiszen azért hívják a középtanodát görögös névvel gimnáziumnak " A gimnáziumban nem előadás, 
hanem beszélgetés - rávezetés és kitaláltatás - kell. hogy folyjék; az értelmes tanítás-tanulásnak ebből a 
módjából következik, hogy „ a tanuló semmit be ne magoljon, hanem a megérteiteket mondja el saját 
szavaival. " „ Végre, hogy a gimnázium növendéke ne pórázon vezettessék mindig, hanem merjen lépni a 
saját erejéből is, szükséges, hogy a növendéknek (a felső gimnáziumban) privát olvasmánya is legyen... 
E tekintetben a megbecsülhetetlen önképzőkörnek egy középtanodában sem szabad hiányozni. A mon-
dottakból világos, hogy a gimnáziumi tanulmányok kellő eredménnyel végzéséhez a tanuló részéről te-
hetség, szorgalom és figyelem, kellő idő az elsajátításra, - végre ügyes tanár kívántatik. " „ Megvan-
nak-e e kellékek gimnáziumainkban? ... Nem szabad eltitkolnunk, hogy e tekintetben 1850 óta hátra 
mentünk És annyira nagy a különbség a két epocha ifjai között, hogy kétségbe kellene esnünk fajunk és 
a nemzet életképessége fölött, ... ha nem tudnók valódi okát e harminc éve tartó, s éppen ezért nagyon 
fájdalmas hanyatlásnak Sokan e baj okának azt tartják, hog)! a mostani tanítványok szorgalmatlanok, 
erélytelenek kelletlenek és ezért mennek oly kevésre közöttük még a talentumosok is... tanítványaink 
között most nagyobb percent szorgalmas, mint 1859 előtt... 1850 előtt érezte a szorgalmas tanuló, 
mennyire erősödik ismeretben, ítéletben évről-évre, a siker sarkantyúzta... 1850 óta nem érez ilyen erő-
södést a tanuló." Nem is a tanárokban van a hiba - mondja Tarczy hanem a ránk erőszakolt német 
tanrendszerben, amely a sok tantárgy közt szétforgácsolja a tanuló erejét. 

Tarczy „Természettan"-a 
1838-ban jelent meg a kor tudományos színvonalán álló tankönyv. Jókai, aki Tarczy tanítványa volt, 

a következőket írja: „ Tarczy Lajos volt a legkitűnőbb tanár a főiskolában. O magyarázta a természet-
tant és a felsőbb mathesist... Tankönyve ma is használható... Hát még az előadása! Azt élvezet volt hall-
gatni. ő maga megteremtette a főiskola phisicum museumút. s experimentációi bűvészestélyek számba 
mentek." Tarczy könyvéről a Figyelmezőben jelent meg ismertetés. A recenzens a tankönyv legna-
gyobb érdemének azt tartja, hogy a fizikai jelenségeket „a mathesis vállaira támaszkodva" tárgyalja. 
Kiemeli, hogy a szerző törekedett arra, hogy e „tudománynak a haladás jelen lépcsője szerint" írja meg 
tankönyvét, vagyis hogy a legújabb tudományos eredmények is megjelennek a munkában. A hőtani. 
fénytani és elektromosságtani fejezetekben érvényesül a jó tankönyvek legfontosabb kritériuma, a „he-
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lyes rend és a világos magyarázat." A tankönyv szép és érthető magyar nyelvét is dicséri a bíráló. A má-
sodik kötet megjelenése, mely vegytani és mechanikai részeket tartalmaz, 1840-ben komoly sajtóvitát 
eredményezett a Figyelmező hasábjain. Az igen alapos, tartalmi és stilisztikai kérdésekre is kitérő bírá-
lat célja csakis a javítás szándéka - írja Warga János nagykőrösi református kollégiumi tanár. Elismeri, 
hogy nagy szükség van új és jó természettudományi, köztük fizikai, kémiai, csillagászati tankönyvekre. 
Természetes, hogy a hazai szerzők külföldi minták nyomán állítják össze tankönyveiket. Azonban na-
gyon fontos, hogy ne csak átvegyék, hanem át is dolgozzák ezeket a munkákat, saját tanítványaik szük-
ségletei szerint. Elismeri, hogy Tarczy „e tárgyhoz kitűnő tárgyismerettel nvúlt", hogy munkájában 
„helyes rendszert" követett, a tankönyv olyan ismereteket tartalmaz, melyek a tudomány akkori állása 
szerint teljességgel elfogadhatóak. Vannak benne ugyan kisebb tartalmi hibák, de ezek könnyen kijavít-
hatok, ugyanúgy, mint a stílus terén tapasztalható esetenkénti „homály és nehézkes előadás." 

Összegzésként 
A „kollégium két oszlopa": Bocsor István és Tarczy Lajos, hosszú pályafutások alatt meghatározó és 

alapvető módon befolyásolták a pápai református kollégium szellemiségét. Oktatástörténeti és tudo-
mánytörténeti szempontból egyaránt jelentős életmüvet hagytak ránk, amely életművek még szorgal-
mas kutatókra várnak, hogy részletesen feldolgozzák azokat. Ötven-ötven esztendős tanári pályájuk, 
szinte párhuzamosan futó életük sok lehetőséget kínál, hogy a szerencsére nagy számban fönnmaradt 
kéziratos forrásmunka feldolgozásával és értékelésével még jobban megismerhessük e két kiváló peda-
gógus ma is érdeklődésre számot tartó életmüvét. 

H. Szabó Lajos - Mezei Zsolt 

Felhasznált irodalom: „A kényes úrfi s a rongyos baka": Tanulmányok két halhatatlan pápai diákról (Petőfi Sán-
dor. Jókai Mór). (Szerkesztette Mezei Zsolt). Pápa, 2001.; Bocsor István: Megnyitó beszéd. Tartotta a casino 50 éves 
jubileumán, 1884. decz. 31-én Bocsor István. A pápai casino évkönyve 1885-re. Pápán 1885.; Kis Ernő: Bocsor Ist-
ván emlékezete. A Dunántúli Református Egyházkerület pápai főiskolájának értesítője az 1907/08. iskolai évről. Pá-
pa 1908. 14-21. old.; Sebestyén Dávid: Tarczy Lajos életrajza. A Dunántúli Református Egyházkerület pápai főisko-
lájának értesítője az 1907/08 iskolai évről. Pápa, 1908. 26-68. old.; Trócsányi Dezső: A pápai református kollégium 
1848/49-ben. Embernevelés. 1948.203-211. Jegyzetekkel újraközölve: Acta Papensia V(2005) 3^4.327-339. old. 

Kilencven éve halt meg Gyóni Géza 
Ma többnyire háborúellenes költészete, a Csak egy éjszakára című verse alapján tudunk valamit 

Gyóni Gézáról. Az olvasottabbak Ady kortársában (1884-1917) a konzervatív tábor képviselőjét látták, 
és az ő nevében indítottak támadást Ady ellen, holott az irodalomtörténet szerint Gyóni „Ady mágnes-
szekeréhez tapadt, a még kissé szecessziós, korai Adyhoz." Hadifogoly éveiről, haláláról keveset lehet 
olvasni, többnyire annyit, hogy elborult elmével 33. születésnapján halt meg 1917. június 25-én. Juhász 
Gyula nekrológjában lelki társa elvesztését siratta el benne: „A költő, aki 1914 nyarán a háború költőjé-
nek indult a lengyel mezőkre, 1917 nyarán mint a nemzeti demokrácia és az emberi szolidaritás vérta-
núja esett el." 

A csurgói református gimnázium húszkötetes Csurgói Könyvtár című sorozatában 1943-ban napvi-
lágot látott Bodó Jenő tanár: Három fogolytábor című könyve. Az iskola egykori diákja, később tanára, 
majd igazgatója részletesen felidézte első világháborús és hadifogoly- élményeit. Magyar- latin szakos 
egyetemi hallgató lévén különösen fogékony volt az irodalmi értékek iránt. A tábori élet hétköznapjain 
többször felvillan Gyóni Géza alakja. Nagyra értékelte emberi, művészi tartását. 

„Bizony, itt az ősz, mely Szibériában rövid életű, s nemsokára ránk tör a dermesztő tél. Nekem a má-
sodik, soknak már a harmadik. Vilmos császár jóslata tehát megint nem erre a levélhullásra vonatko-
zott. De melyikre hát! A harcterek egyre szaporodtak, az olasz front után itt van már a román is. Az er-
délyi származású román tisztekre gyanúsan nézegetünk s fogcsikorgatva valljuk, hogy a dögmadarak 
vijjogása korai, még nagyon korai Erdély koncnak vélt testén. (Gyóni: Dögmadarak! hova szálltok? cí-
mű alkalmi verse)." 

A költő már a háború első évében bevonult katonának. Ekkor írta legszebb verseit. Harcolt Przemysl 
védelméért. Itt jelent meg 1914-ben Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című kötete. A 21 költeményt 
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